
Sygn. akt V AGa 93/21

                                                 

                                                        WYROK      

                          W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

                              

                                                        Dnia 8 listopada 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny 
w składzie:
                            Przewodniczący:   SSA Leszek Jantowski (spr.)
                      

Protokolant: stażysta Angelika Ragus
po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 r. w Gdańsku 
na  rozprawie
sprawy z powództwa Henryka Taczyńskiego i Mariusza Taczyńskiego
przeciwko  Miejskiemu  Zakładowi  Komunikacji  spółce  z  ograniczoną
odpowiedzialnością w Grudziądzu
przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Tomasza Czajki 
o zapłatę 
oraz  z  powództwa  wzajemnego  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  spółki  z
ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu
przeciwko Henrykowi Taczyńskiemu i Mariuszowi Taczyńskiemu
o zapłatę
na skutek apelacji powodów (pozwanych wzajemnie)   
od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu
z dnia 10 maja 2021 r., sygn. akt VI GC 155/18

 z powództwa głównego
1.zmienia zaskarżony wyrok:
a) w punkcie I. (pierwszym) w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz
powodów  solidarnie  kwotę  270.453,21  zł  (dwieście  siedemdziesiąt  tysięcy



czterysta  pięćdziesiąt  trzy  złote  i  21/100)  z  ustawowymi  odsetkami  za
opóźnienie:
- od kwoty 215.672,85 zł (dwieście piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt
dwa złote i 85/100) od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,
-  od  kwoty  54.780,36 zł  (pięćdziesiąt  cztery  tysiące  siedemset  osiemdziesiąt
złotych i 36/100) od dnia 4 września 2018 r. do dnia zapłaty,
i oddala powództwo z pozostałym zakresie.

b) w punkcie II. (drugim) w ten sposób, że zasądzone w nim koszty procesu w
kwocie 39.507,10 zł obniża do kwoty 26.117,15 zł (dwadzieścia sześć tysięcy
sto siedemnaście złotych i 15/100)

c) w punkcie III. (trzecim) w ten sposób, że zasądzone w nim koszty procesu w
kwocie 50.017,00 zł obniża do kwoty 44.855,93 zł (czterdzieści cztery tysiące
osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i 93/100);

2. oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.zasądza  od  powodów  solidarnie  na  rzecz  pozwanego  kwotę  9.742,50  zł
(dziewięć  tysięcy  siedemset  czterdzieści  dwa złote  i  50/100)  tytułem zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

4.  zasądza  od  powodów solidarnie  na  rzecz  interwenienta  ubocznego  kwotę
9.742,50 zł (dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i 50/100) tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

z powództwa wzajemnego

1.zmienia zaskarżony wyrok:
a) w punkcie I. (pierwszym) w ten sposób, że oddala powództwo;
b) w punkcie III. (trzecim) w ten sposób, że zasądza od powoda wzajemnego na
rzecz  pozwanych  wzajemnie  solidarnie  kwotę  21.600  zł  (dwadzieścia  jeden
tysięcy sześćset złotych) tytułem kosztów procesu;
2. zasądza od powoda wzajemnego na rzecz pozwanych wzajemnie solidarnie
kwotę  4.050 zł  (cztery  tysiące  pięćdziesiąt  złotych)  tytułem zwrotu  kosztów
zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

SSA Leszek Jantowski 
Na oryginale właściwy podpis. 
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